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LUOKKASI 

JÄRJESTÖÖN
Sinä lukija, kuka lienee oletkaan, kuulut yhteiskunnassamme olevista luokista 

yhteen. Se on tärkeää, että sinä käsität selvästi, ymmärrät täydellisesti, mi
hin luokkaan sinä kuulut. Jokaisena yhteiskunnassamme olevista luokista on 
omat erikoiset etunsa, jotka ovat ristiriitaisia ja  vastakkaisia toisen luokan 

etujen kanssa. Jokainen luokka yrittää edistää etujansa ja  useissa tapauksissa toi
sen luokan kustannuksella. Tämä viimeiseksi mainittu seikka soveltuu varsin sattu
vasti kapitalistiluokkaan nähden. Se aina ja  kaikissa tilaisuuksissa pyrkii edistä
mään luokkaetujansa työväenluokan kustannuksella.

Kun sinä seuraat aikaasi ja  tapahtumia tarkoituksella ymmärtää niitä, niin ha
vaitset, että kaikissa yhteiskunnallisissa laitoksissa ja  harrastuksissa kulkee mukana 
luokkavastakohdat ja  luokkaharrastukset, mitkä muodostavat sen, jota me sanomme 
luokkataisteluksi. Mihinkä tahansa kimität katseesi, niin huomaat tämän. Tutkit 
uskontoa, kirkkoa, koulua, hyvantekeväisyysyhdistystä, ihmisten muodostamaa ker
hoa, kristillistä yhdistystä, voimistelu- ja urheiluseuraa, oikeuslaitosta, lainlaatia- 
kuntaa tai mitä muuta orgaania tahansa, niin kaikissa niissä näet luokkarajoista jä l
kiä.

Useimmat näistä edellämainituista or
gaaneista noin pintapuolisesti näyt
tävät sellaisilta, että niissä ei sopi

si olemaan merkkejä luokkarajoista. Mut
ta niin kuitenkin on. Jos otat ja  seuraat 
mitä tahansa tunnetuista uskonnoista, niin 

huomaat, että se pyrkii tavallaan suoje
lemaan vallitsevaa järjestelmää. Jos käyt 
kirkossa, kuulemassa saarnoja, niin pian 
pääset tästä selville. Jos seuraat koulu
laitoksen toimintaa, tai kyselet lapsiltasi, 
mitä koulussa opetetaan, niin pian pääset 
selville, että sieiiä lietsotaan ja  edistetään 
vissille luokalle edullisia käsityksiä.

Näin aina eteenpäin. Voimistelu ja  ur
heilu kuuluu ruumiillista terveyttä, kul- 
tuuria, edistävään alaan. Mutta sekin 
välttämättömästi palvelee luokkaharras-

tuksia vallitsevassa yhteiskunnassa. Ka- 
pitalistiluokka harrastaa urheilua ja  voi
mistelua tarkoituksella edistää sen kautta 
luokkansa harrastuksia. Työväenluokka 
harrastaa voimistelua ja  urheilua tarkoi
tuksella sen kautta edistää luokkaharras- 
tuksiansa.

Koska kaikki edellä oleva tunnustetta
v a s i on totta, niin myönnettäväsi on pai
kallaan tarkastaa lähemmin sen yhteiskun
nan luokkaeroavaisuuksia, jossa me eläm
me.

Vallitsevassa yhteiskunnassa löytyy, 
laajassa mielessä puhuen, pääasia! lisem- 
min vaan kaksi luokkaa —  työväenluokka 
ja  kapitalistiluokka. Kapitalistit, suurem
mat ja  pienemmät yhteen laskettuina, 
muodostavat luokan, sellaisen, joka esiin
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tyy tällä kertaa voimakkaana, laiskana, 
huvittelua rakastavana, tuhlaavana, aris
tokraattisena, hyvin järjestettynä ja pal
jon omistavana. Ja  toisella puolen työ
väenluokan muodostavat työläiset, jotka 
omistavat vain työvoimansa, asuvat mität
tömissä hökkeleissä, kärsivät nälkää ja  
puutetta, ja  mikä ikävintä, ovat huonosti 
järjestyneitä.

Sinäkin, lukija, käsität varsin hyvin, et
tä työ on kaiken yhteiskunnallisen hyvin
voinnin luoja. Miksi siis kapitalistiluokka 
nauttii yllin kyllin hyvinvoinnista, liiaksi
kin siitä osalliseksi pääsee, vaikka sen jä 
senet eivät tee työtä juuri ollenkaan? Toi
selta puolen työväenluokka suorittaa kaik
ki yhteiskuntahyödylliset työt ja  kuiten
kin sen jäsenet kärsivät puutetta, osalta 
kuolevat suoranaisesti nälkään. Kapitalis
tiluokka omistaa tuotantovälineet ja  sen 
omistusoikeuden nimessä pidättää itsel
leen kaikki tuotteet. Kaiken tämän se voi 
tehdä vain siksi, että se hallitsee, vain sik
si, että se on hyvin järjestynyt. Työväen
luokka jos olisi järjestynyt, niin se voisi 
ottaa itselleen koko yhteiskunnallisen tuo
tannon, sen välineet ja  tuotteet.

Sinä, lukija, varmaankin kuulut työ
väenluokkaan. Mahdollisesti sinä olet 
ajatellut joskus, että voit poistua työväen
luokasta, jollain tavalla päästä kiinni sel
laiseen keinoon tai liikkeeseen, mikä pe
lastaisi sinut palkkatyöstä. Jos näin olet 
ajatellut, niin sitäkään ei voida ihmetellä. 
Sinulle on opetettu jo koulussa, jos siellä 
koskaan olet saanut käydä, että kaikilla 
ihmisillä on yhtä suuret mahdollisuudet ri
kastua, tulla hyvinvoivaksi ja  onnellisek
si. Sitten sen jälkeen sinä mahdollisesti 
olet käynyt kirkossa, kuunnellut saarnoja, 
joissa edelleen on painostettu tuota samaa 
henkeä, että sinä voit rikastua ja  tulla on
nelliseksi, kunhan vaan olet uskollinen, re
hellinen ja  tyytyväinen. Näiden lisäksi sit
ten mahdollisesti olet seurannut jatkuvas
ti porvarillisia sanomalehtiä, jotka vuoros
taan vakuuttavat tuota samaa, mitä kou
lut ja  kirkot opettavat ja  tyrkyttävät.

Työväenluokan jäsen ei voi enää nousta 
pois luokastansa, tuskin yhdessä tapauk
sessa miljoonasta. Tuotanto on kehitty

nyt suurtuotannoksi. Suuret yhtiöt ja  
trustit kontrolloivat kaikki merkitykselli
semmät tuotannon haarat. Luonnollisesti 
vielä löytyy rippeitä pientuotannosta. 
Mutta näillä ei ole minkäänlaista merki
tystä. Nämä kuitenkin antavat aiheen 
monille ajatella, että “ kyllä sitä aina työ- 
läinenkin voi päästä alkuun.”  Sillä aina
han niitä tyoläisiäkin siirtyy liikealalle. 
Niin siirtyy. Aina niitä siirtyy, yks siellä 
toinen täällä. Mutta seuratkaapas näiden 
liikealalle siirtyneiden tulevaisuutta vähän 
aikaa, niin huomaatte, että ne jatkuvasti 
vaihtuvat, yksi joutuu vararikkoon ja  toi
nen, muutaman sata dollaria säästänyt, al
kaa liikkeeseen, taas vuorostaan joutuak- 
sensa vararikkoon ja  takaisin palkkatyö
läiseksi.

Kaikissa suurkaupungeissa nämä pienet 
liikkeenharjoittajat vaihtuvat jatkuvasti. 
Samoin käy maanviljelyksen alalla, jos
kaan ei ehkä niin nopeasti kuin kaupun
geissa, eli liikealalla. Joku vuosi sitten 
esim. Detroitissa yksi lehti julkaisi kir
joituksen, jossa todettiin, että pienliikkei- 
den harjoittajat suhteellisesti muuttuivat 
kaikki jokaisen kahdeksan kuukauden si
sällä. Jotkut säilyttivät liikkeensä luon
nollisesti pitemmän ajan, mutta toisissa 
liikkeissä vaihtui omistaja niin usein, että 
keskiarvo kun laskettiin, niin kahdeksan 
kuukauden sisällä tai kuluessa kaikki 
pienliikkeiden harjoittajat olivat vaihtu
neet.

On siis turhaa ajatella, että yksilöinä 
voidaan vapautua palkkaorjuuden kahleis
ta, kahleista, jotka käyvät aina vaan pu- 
ristavammaksi. Vapautuminen voi tapah
tua vain luokkana, kaikki yhdessä toimien 
ja  taistellen. Mutta yhdessä ei voida toi
mia ja  taistella niin kauan kuin ollaan jä r
jestymättömiä. Tuo järjestymisen tarve 
näyttäytyy siis ensitilalla. Sen hyödylli
syys näyttäytyy selvästi juuri siinä, että 
kapitalistit voivat riistää työläisiä, vaikka 
ovat vähälukuisia verrattuna työläisiin. 
Siksipä, lukija, ken lienee oletkaan, muis
ta tuo järjestymisen hyödyllisyys ja  vält
tämättömyys ja  yhdy järjestöön, joka tun
netaan nimellä Maailman Teollisuustyöläi- 
set.


